
SOYKIRIM TANIKLARI  
 
Aleksandr II, Kuban Kazak Ordu General Yard mc  Yevdakimov’a hitaben 24 Haziran 

1861 tarihinde yazd  mektuptan: “ imdi, Allah’ n yard  ile Kafkasya’n n tamamen 
gal edilmesi konusunda sona gelinmi tir. Bundan sonra yap lacak i , birkaç y ll k 

yo un çal ma ile bize dü man olan da lar  ya ad klar  ülkelerinden (verimli  
topraklar ndan) sürgün etmek ve buralara sürekli ikamet edecek olan Rus 

ristiyan nüfusu yerle tirmektir.”  
(Kafkasya Sava  hakk ndaki Ar iv materyalleri ve Çerkeslerin (Adigelerin) Türkiye’ye 

sürgün edilmeleri. (1848-1874 ) Ç.2. Nalçik. “El-Fa” 2003. S. 80-81).  
*** 

 
Kafkasya Ordusu Komutan  Büyük Prens Mihail Nikolayeviç’in, karde i Çar’a yazd  

mektuptan: “Bu sava n bitmesinin vazgeçilmez artlar ndan biri, Karadeniz 
sahillerinin do usunun da lardan tamamen temizlenmesi ve da lar n 
Türkiye’ye göç ettirilmesidir.”  

(Kafkasya ordusu komutan  Büyük Prens Mihail Nikolayeviç’in, Savunma Bakan na 
(Askeri Bakana) ça  / Kafkasya sava n problemleri ve Çerkeslerin Osmanl  
mparatorlu u topraklar na göç ettirilmesi. Ar iv materyalleri toplu eserleri. Nalçik. 2001. S. 

264.)   
*** 

 
1864 y n Mart ay nda Büyük Prens Mihail Nikolayeviç u raporu vermi ti: “Laba 

nehrinin bat nda bulunan kuzey yamaçlardaki tüm alanlar ve güney yamaçlar , 
Kuban a ndan Tuapse’ye kadar, bize dü man olan nüfustan temizlenmi tir.”  
Dokümana mparator Aleksandr II’nin el yaz yla “Allaha ükürler olsun” ifadesi 
yaz lm r.”  

(Büyük Prens General-feldtseyhmeyster Mihail Nikolayeviç’in, Savunma Bakan na, da  
eteklerindeki bölgelere nüfusun yerle tirilmesi ve Dahovskiy ve Dcubgskogo birliklerinin 
ba ar  harekatlar  hakk nda gönderdi i yaz . / Kafkasya sava  problemleri… S. 260.) 

 
*** 

1828 y nda yak lm  (ya malanm ) topraklar takti i topyekün uygulanmaya ba land . 
Baron Stal, yak lm  (ya malanm ) aullar (köyler) hakk nda unlar  bildiriyor: “Tüm ülke, 
Yukar  Kuban’dan, Kurdcipsa Nehri’ne kadar ate e verilmi ti. 210 köy, büyük tah l 
rezervleri ve saman imha edildi, çok say da koyun ele geçirildi.’’  



(Çerkes halk n etnografisi hakk nda röportaj. Genelkurmay Ba kan  yarbay Baron 
Stal 1852 y nda haz rlad  / Kafkasya toplu eserleri. General-binba  Potto editörlü ü alt nda. 
T. XXI. Otd. II. Tiflis. 1900. S. 164).  

*** 
‘‘Birkaç bomba ve roketin patlamas n ard ndan, Rus Kazaklar  aula giriyor 

ve k ma ba yordu. Aniden yap lan sald  kar nda korkan ve uykulu olan 
da lar (Çerkesler), yo un topçu ate i ve ate leyici bombalar n alt nda 
yanmalar na ra men, k sa zaman içerisinde toparlan yor, sava yor ve ailelerini 
savunuyorlard . Saat 13.00’lerde ise Çerkes aulu (köyü) ve burada ya ayan 
insanlar için art k her ey bitmi  oluyordu.’’  

pakovskiy A. htiyar Rus Kazak’ n Yaz lar  // Askeri toplu eserler. 1870.  7 
(Temmuz). Otd. I. S. 203).  

 
*** 

Ambargo ve açl n k rt lmas , A.A. Velyaminov taraf ndan 1833 y nda da lar n 
bast lmas  için teklif edilen esas enstrumanlardan idi: 

“Ve, esas mesele, Kafkasya’n n kuzeyinde ya ayan halklar  itaat ettirmekti. 
Açl k, bu konuda en güçlü faktörlerden biridir. Bunu hayata tatbik etmek için, 
hayati önem ta yan insani ihtiyaçlar n Karadeniz taraf ndan getirilmesi 
gerekiyor... Tarlalar n be  sene süreyle imha edilmesi, onlar  silahs z b rakacak ve 
bundan sonraki harekatlar  kolayla racakt r.”  

(Kafkasya ayr  kolordu komutan  Baron Rozen’in 13 May s 1833 tarihli ve  279 nolu 
mektubuna, General Velyaminov’un 20 May s tarihli ve  155 nolu cevab ; Da lar n 
tamamen itaat ettirilmesi plan  hakk nda.)    

*** 
‘‘Birkaç da n naa  bugünün ganimetlerinden idi. Bu da lar n ba lar  

kesildi ve keten beze sar larak dikildi. Velyaminov her kesilen ba  için birer 
çervonets (Rus Çar  paras ) ödüyor ve kelleler Kafatas  Bilimler Akademisine 
gönderiliyordu. Busebeple öldürülen her da  için bir de inatla kavga ediliyordu…   

Ölülerin ba lar n kesilmesi için yap lan kavgalar, Kafkasya ordular nda 
gelenek ve adete dönü tü. lk defa böyle bir ey ya ad m ve yeni resim ve 
hat ralardan esinlenmeme ra men, Kazak piklerinin sonuna ba lanan ve keten 
bezine sar lan ba lar n görüntüsü bende nefret ve i renme hisleri uyand rd .” 
(Grigoriy vanoviç Filipson’un hat ralar . ., 1885. S. 127). 

*** 



‘‘Zass, adetlere uygun olarak, öldürülen da lar n ba lar n kesilmesi 
emrini verdi ve bu ganimet ile kendi mukavim siperine döndü. Bundan bir y l 
sonra ben General Zass ile Stavrapol’da kar la m. O k zakta gidiyordu. Di er 
içinde kovuk bulunan k zaklar  ise arkas ndan çekip götürüyordu.  
    - “Zat alileri, nereye gidiyorsunuz ve ne getiriyorsunuz ?”  
    -’’Y ll k izne gidiyorum. Toprak ve Velyaminov’a halledilmi  i leri götürüyorum’’ 
dedi ve k zaktaki kovu u açt .  
Ve ben i renerek, orada bulunan elli tane ç plak kafatas  gördüm. Velyaminov 
onlar  Bilimler Akademisine gönderdi.”  
(Grigoriy vanoviç Filipson’un hat ralar . S. 102). 

*** 
“Zass’ n bulundu u yer Proçnookopskaya kalesi sadece Zakubanl lar  de il, 

tüm buradan geçenleri de deh ete dü ürüyordu. Bu kale toprak tabya ve tarak ile 
çevrili idi ve bu kalenin çok yerinde Çerkeslerin kelleleri görünüyordu.’’  

(Rakoviç D.V. Kafkasya’daki Tenginskiy alay . 1819-1846. General-binba  Potto 
editörlü ü alt nda. Tiflis, 1900. S. 150).  

*** 
“Yollarda, deh et verici görüntüler görüyorduk; çocuklar n, kad nlar n, 

ihtiyarlar n her tarafa da lm  ve köpekler taraf ndan parçalanm  ve kemirilmi  
naa lar ; açl k ve hastal ktan yorgun dü en ve zay f olduklar  için ayaklar  zor 
kald ran ve halsizlikten tükenmi  olan ve ölmeden aç köpeklerin ganimeti olan 
göçmenler…  

 Hayatta ve sa kl  olanlar n, hiçbir zaman ölenleri dü ünme imkanlar  
olmuyordu. Çünkü onlar n kendileri için de gelecek pek iç aç  de ildi. Türk 
kiperleri, cimriliklerinden Çerkesleri yük gibi yüklüyor, kiralad klar  gemileri 

Küçük Asya sahillerine kadar götürüyorlard . Ve hastal k belirtisi verenleri, yük 
gibi gemi bortunun d na, sahile b rak yorlard . Dalgalar, bu bahts zlar n 
naa lar  Anadolu’nun sahillerine b rak yordu… Türkiye’ye gönderilen 
Çerkeslerin maalesef yar  menzile ula lard . Bu ölçekte bir ac  insanl k çok 
nadir ya ad .” (Drozdov . Da lar ile Bat  Kafkasya’da son mücadele. // Kafkasya toplu 
eserler. Tiflis, 1877. T. 2. S. 457).  

*** 
: “Ben hiçbir zaman Novorossiyskiy Liman nda toplanan da lar n 

durumunu unutamam. Sahilde 17.000 ki i toplanm . Daha sonra y n ya murlu 
ve so uk hava döneminde, ya amak için hiçbir elveri li art n olmad  durumda, 



da lar aras nda yay lan bula  tifüs ve çiçek hastal klar  onlar n durumunu 
daha da zora sokuyordu. Ve gerçekten her insan n yüre i bunu kald ramazd : 
Nemli toprakta yatan genç Çerkes kad n koynunda yatan iki bebekten biri 

rp narak can vermeye çal rken; di eri, susuzlu unu vefat eden annesinin 
gö sünü emerek gidermeye çal yordu. Böyle tablolar çok nadir olur…” (Berje Ad. 
P. Da lar n Kafkasya’dan sürgün edilmesi. // Rusya geçmi i. 1882. . 33. Kn. 2. S. 362 – 
363). 

*** 
“Velyaminovskiy liman ndaki küçük düz bir arazide binlerce insan, aç k 

havada, so uk rüzgara maruz kalarak, üzerlerine s k s k ya  alarak, g da 
nt  çekerek s cak yemek bulamad lar. Çocuk, kad n ve ya lar a r hasta 

oldular ve ço unlu u, tifüs ve ishal hastal klar ndan öldüler. Çok say da insan, 
kendi anavatanlar n sahillerinde öldü ve büyük ve s k rastlanan mezarlara 
gömüldüler.” (Ol evskiy . Kafkasya, 1841-1866 y llar . SPB.: ‘‘Zvezda’’ (Y ld z) Dergisi., 
2003. S. 550).  

*** 
“Biz, onlar  s r d  etme (sürgün) karar  ald k. Çünkü onlarla ilgili 

zorluklar çektik ve onlar n düzenini kurmada beceriksiz kald k. Ancak da lar, 
Karadeniz sahillerinde bulunan da larda devlete faydal  veya en az ndan zarars z 
olabilirlerdi. Onlar n sürgün edilme karar  devlet taraf ndan al nm . Ta mada 
Türk gemilerinin kullan lmas  en uygun veya tek seçenek kabul edilmi ti... Bizim 
sahillerimizde ya ananlar  rahatça izlemek için çok güçlü sinirlere sahip olmak ve 
kendine hakim olmak gerekiyordu. Nehrin denize döküldü ü yerden 2-3 verst 
(km) mesafedeki ak nt da, kumda ve galo larla binlerce Çerkes evsiz ve barks z, 
sokaklarda haftalarca ya am mücadelesi verdiler. Birkaç bin insan, küçük bir 
bölgede askerlerin kontrolü alt nda bekletildiler. Gündüz ve gece güne in 
kavurucu nlar  alt nda, bazen de ya mur ve rüzgar alt nda ya am mücadelesi 
verdiler…  Atmosfer, küçük bir alanda toplanan ölü hayvan ve di er eylerin 
at klar ndan zehirlenmi ti. Hezimet (bozgun) böyle gerçekle mi ti. Tam bir 
hezimet , geri dönü ü olmayan bir hezimet. As rlar boyu kurulan ve güçlenen 
medeniyetin hezimeti… Bu hezimette ölenlerin say  birkaç de il, onlarca de il, 
yüzlerce ve binlerce idi. Hastal klar ve her türlü olumsuzluk çok ki iyi daha 
gemilere binmeden ölüme götürdü. 15 ve daha fazla gün çok kötü artlarda geçen 
deniz yolculu undan sonra, nicelerine Türk sahillerine inmek nasip olmad . Bu 
hiçbir zaman sorgulanmad ; evet ve ne için? Pek çoklar  küçük ya lar nda, yeni 



hayat artlar na uymak için Küçük Asya bozk rlar nda verdikleri ya am 
mücadelelerini kaybettiler… 

Bunlar n hepsi, yani göçmenlerin ya ad klar  felaketler ve onlar  ileride 
bekleyen gelecek, bizlere, yani onlar n ya malanmalar na yakinen ahit olanlara 
malum idi.  Yüre imiz s yor ve a yor. Ancak, tekrar ediyorum, burada bizim 
faaliyetimiz, bizim i tirak z, bizim yard z ne olabilirdi? Zaman zaman rapor 
veriyorduk ve göçmenlerin en az ndan yak t, tuz ve di er insani ihtiyaçlar n 
kar lanmas  veya onlar n hareket alanlar n a aç ve bitkilerden mahrum 
olmayan bozk rlara kadar devam etmesi gerekti ini belirtiyorduk.   

Bizim General, önce raporlar  dikkatle dinledi ve galiba baz  denemeler 
yapt . Daha sonra sab rs zland  görünce, aç k ve sert bir ekilde bunlar n 
bizim i imiz olmad , kendisinin de emri yerine getiren biri oldu unu kaydetti; 
ayr ca, emirlerin ne yapt  bilen üst düzey makamlardan geldi ini, onlar n da 
bu emirleri kendi planlar na uygun ve devletin gerekçelerini gözeterek 
verdiklerini belirtti.      

Devletin “gerekçeleri” – yüksek sesli, korkunç kelime! –… Bu kelimenin 
arkas na s larak,  dünyada H ristiyan morali ile hiç ba da mayan ne kadar 

ler yap lm , halklar n tarihi hayatlar  de tiren neler gerçekle tirilmi , 
geçmi  zamanlardan günümüzde cereyan eden olaylara dek neler i lenmi .”  
(Starostavskiy .  Da larda. Eski hat ralardan // Avrupa Habercisi. 1896.   3. S. 198 – 
208).   

*** 
Onlar deh et içerisinde kaç yor, ormanlara gizleniyor, daha ya malanmam  
aullara saklan yorlard . Ancak yok edici f rt na daha ileri gidiyor ve onlar  yeni 

naklar nda da buluyordu.  
Say lar  h zla artan yoksul insanlar, bat ya do ru kaç yorlar, ancak ac mas z 
süpürge, onlar  daha ileriye do ru savuruyor ve sonunda, Kafkasya s rada lar n 
üzerinden, Karadeniz sahillerine büyük y nlar halinde at yordu.             

Halen hayatta kalanlar buradan vapur ve sade gemilere yüklenerek 
Türkiye’ye götürülüyorlard . Sahilde bulunmak ve beklemek çok zor idi, çünkü 
vapur ve sade gemi say  çok azd .  

Deniz ötesine göç edenlerin say  yar m milyondan fazla idi. Bu kadar 
insan  ta mak için vas ta bulmak kolay de ildi ve zavall  mülteciler aylarca kendi 

ralar  bekliyorlard . Ta ma vas talar n haz rlanmas  ile ise hiç kimse 



ilgilenmiyordu… Tüm bu vah i zehirleme, di er kelimeyi bulam yorum, dört sene 
sürdü ve 1863 y nda zirveye ula . Çerkeslerin facias , tarife s mayacak kadar 
ac r. Takipten kaçarken, evsiz ve g das z, k n eksi 20 derece so ukta d ar da 
dola yorlard . K  aylar  sanki özellikle çok so uk idi. Çerkesler aras nda y  
hastal klar kol gezmeye ba lad , özellikle tifüs. Aileler da yor, anne ve babalar 
çocuklar  kaybediyorlard . Aç k havada ve ma aralarda ölüyorlard . Görgü 
tan klar , zavall lar n insan etini bile yediklerini gördüklerini söylüyorlard . 

Ben, bir görgü tan  olarak, da lar n kovulmas n deh etinden 
bahsediyorum. Onlar n sürgün edilmesi Novorosisk’e kadar devam etti i s rada, 
Tsemes vadisi ve liman  çevresindeki tüm da lar  aullar n yak lmas ndan sonra 

kan duman sard . Geceleri ise her yerde yang n ate inin görüntüleri yer ve gö ü 
sarm . Biz, da lar n böyle yo un bir ekilde iskan edildi ini hiç 
sanm yorduk. Neredeyse, her bir dereden duman yükseliyor ve ate  parl yordu. Bu 
feci resim gözlerimizin önünde bir ay süresince durdu…     

Bu zaman içerisinde kaç da n, her türlü yoksunluk, açl k, so uk ve 
hastal ktan öldü ünü sadece Allah biliyor. Cesetlerinin orman ve a açl klarda 
say lmas  mümkün de ildi. Hatta sahilde, bizim gözetimimiz alt nda bulunan 
da lardan, toplu ölenlerin cesetleri acilen gömülüyor ve say lm yorlard . Sadece, 
tifüs hastal ndan ölenlerin cesetlerine kar  tedbir al yor, hastal n di er 
insanlara bula mamas  için çal yordu. Babam, daha sonra bana, onlar n 
(da lar n) cesetlerinin gömüldü ü (liman n di er taraf ndaki) yerleri gösterdi ve 
cesetlerin üzerine toz kireç döküldü ünü, say lar n çok oldu unu söyledi. Ancak, 
kesin rakamlar  kimseye söylemiyordu.  

Bat  Kafkasya’da meydana gelen bir halk n katledilmesi gibi olaya tarihte 
çok az rastlan r… Böylece, büyük, zengin, güzelli i ile büyüleyici ülke, burada 
binlerce y l ya ayan nüfusundan (ahalisinden) kökten “temizlenmi ti.” ” (Smolin M. 
B. mparatorlu un yolu röportaj . Bilinmeyen Rus konservatörleri, XIX.asr n  ikinci yar –
XX.asr n birinci yar . M.: ‘‘Moskova’’ Dergisi. 2000. Al nt . bu: 
http://khmelev.livejournal.com/81944.html).  

*** 

* 1848 y nda yay nlanan “Kavkaz” isimli Rusça gazetenin 23 say  nüshas nda unlar 
yaz yor: “Çar generalleri, da k arazilerde gerçekle tirdikleri ceza operasyonlar nda, önüne 
gelen her eyi imha ediyor, yak yor, y yor, ya ma ediyorlard . Hayvanlar na el 
koyuyor, sivil halk  esir ediyorlard . Yerlilerden birinin hayvan çalmas  gibi her hangi bir küçük 

rs zl k suçu yüzünden, hiçbir suçu olmayan köylerin tüm halk  imha ediliyordu.”  



*** 

* Ayn  ideallere hizmet eden ve 1812-1826 y llar  aras nda Karadeniz Bölgesi Birlikleri 
Komutanl ’n  yapan General Volosof sadece 1822 y nda 17 büyük, 119 küçük 
Çerkes köyünü yeryüzünden silmi tir. Operasyonlar n hedefi, bölgeyi yerli halktan 
ar nd rmakt r. Nitekim bir Rus ovenisti olan P.P. Korolenko 1874’de yay nlanan “Çernomortsi” 
isimli kitab nda Vlasov’u överken unlar  yazmaktad r: “1825 y  boyunca bizim müfrezeler 
Kuban ötesini ezip geçiyorlard  ve da lar n köylerini yok ediyorlard . Yang n ve bask nlarda 
binlerce Çerkes hayat  kaybetti i gibi, yiyecek ve yakacak rezervleri de imha edildi i 
için sa  kalanlar da açl k ve hastal ktan ölüyorlard …” 

*** 

* Rus Tarihçi Y.D. Felisin ise Kafkasyal lara yap lanlar  “Kubanskiy Sbornik” Dergisi (cilt 10, 
say  164)’nde öyle tasvir ediyor: “Bu, gerçek ve ac mas z bir sava . Yüzlerce Çerkes 
köyü ate e verildi. Ekin ve bahçelerini imha için atlara çi nettik, sonuçta bir 
harabeye dönü tü."  

*** 

* Yine 16 Ekim 1833 tarihinde Kafkasya’da sava an Baron Rozen’in, Harbiye Vekili 
A. .Çerni ev’e yazd , ”Natuhaçlar, aps lar ve Abzehler, bizimle ticaret yapmamaya yemin 
etmi  bulunuyorlar… Onlarla dostane ili kiler kurmak imkans z bir eydir… bu rk  yok 
etmek zorunday z” sözleri pek yorum yapmaya gerek b rakm yor. 

*** 

* Tarihçi, yazar ve Kafkasya Uzman  olan Platon Zubov, “1834 Kafkas Bölgesi ve Rusya’ya ait 
topraklar n tan ” adl  eserinde öyle diyor: “Çeçenler, haydut, h rs z, hain, son derece 
cesur, korkusuz, kararl , zalim, kibirli, alayc , gururlu ve kontrol edilemez insanlard r. 
Bunlardan kurtulman n tek yolu hepsini toptan imha etmektir”. 

*** 

* Asker olarak Kafkasya’da bulunan ünlü yazar Kont Lev Tolstoy ise unlar  yaz yor: “Köylere 
gece karanl nda dal vermek adet haline gelmi ti. Gece karanl n örtüsü alt nda Rus 
askerlerinin, iki er üçer evlere girmesini izleyen deh et sahneleri öylesineydi ki, bunlar  
hiçbir rapor görevlisi aktarmaya cesaret edemezdi...” 

*** 

* Rus Tarihçi Zaharyan ise i ledikleri soyk m suçunu aç kça itiraf etmektedir: “Çerkesler bizi 
sevmezler. Biz onlar , özgür çay rlar ndan ç kard k. Köylerini y kt k. Bir çok kabile tümüyle yok 
edildi...” 

*** 

Özellikle Sisianov, Bulgakof, Yermolov, Kosarev, Velyaminov, Emmanuel, Vlasov ve Zass gibi 
Çar generalleri yerli halka kar  i lenen soyk m suçunun o dönemdeki icrac lar r ve 
zulümlerini devlet politikas  olarak gerçekle tirmi lerdir. 



*** 

*Çar döneminin oven tarihçilerinden R. A. Fedayev “Kafkasya Mektuplar ” (1865) adl  
kitab nda aç kça öyle yazmaktayd . “Kuban ötesi da lar n topraklar  devlete laz md r, 
kendilerine ise hiç gerek yoktur. “ 

*** 

* Da lara kar  sava an M. . Benyukov hat ralar nda (Russkiy Arkhiv, S.Petersburg, Kitap, 
Say :1-2, sayfa 435) , “Bat  Kafkasya’n n iskan  ile ilgili resmi projenin uygulanmas ndan 
sorumlu Kont Yevdomükov’un Kafkasya’daki sava n bitiminin bütün da lar n denizin 
kar  taraf na kovulmas yla mümkün olaca n inand , boyun e seler dahi zararl  
ve tehlikeli olduklar  dü ündü ünü, bu yüzden onlar n say ca azalt lmalar  ve ya ama 
artlar ndan yoksun kalmalar  için her yola ba vurdu unu” yazmaktad r. 

 
 

 
 
 


